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     چکیده 

ياراحمدی، ب.، اسداللهی، ص.، محمدی ساعی، م. و محتشمی پور، ن. 1399. برآورد نیاز آب و خوراک دام های سبک )گوسفند و بز( 
در دوران خشکسالی در استان لرستان. مجله ترويجی علوفه و خوراک دام. 1 )2(:4-10.

هدف اين مطالعه، تعیین میزان احتیاج آب و خوراک دام های سبک )گوسفند و بز( در دوران خشکسالی در استان لرستان 
بود. مقدار علوفه قابل  دسترس برای دام در استان لرستان، بر اساس روش برون يابی برآورد شد. میزان خوراک مکمل برای 
فالشینگ میش و قوچ، شیردهی میش ها، شیرخوارگی بره ها و پرواربندی بره های نر و ماده، به ترتیب بر اساس 25، 30، 80 
و 100 درصد کل نیاز غذايی، برآورد  شد. نیاز غذايی گونه بز، معادل %80 احتیاج گوسفند  محاسبه شد و خوراک مکمل، 
فقط برای دوره شیردهی ماده بزها برآورد شد. نتايج نشان داد که میزان نیاز سالیانه آب مصرفی گوسفند و بره، 9034/6 
هزارمترمکعب و میزان اين نیاز در مورد بز و بزغاله، 3980/5 هزارمترمکعب بود. بر اين اساس، کل نیاز سالیانه خوراک گوسفند 
و بز به همراه بره و بزغاله شامل علوفه و کنسانتره در مواقع خشکسالی، به ترتیب 2704/4 و 1150/7 هزارتن می باشد. 
برآورد و تخمین میزان علوفه و کنسانتره مورد نیاز و تهیه حداقل نیمی از خوراک پیش بینی شده دام ها، تهیه انواع نهاده های 
دامی از قبیل واکسن های دامی، داروهای آنتی بیوتیک و تقويتی، شربت و قرص ضد انگل و تهیه مکمل های درمانی دامی 
برای مراقبت های فعال و غیرفعال در مقابل بروز بیماری های میکروبی و متابولیکی، به عنوان راهکار های مقابله با اثرات سوء 

خشکسالی بر جمعیت دامی استان لرستان پیشنهاد شد.

واژه های کلیدي: خشکسالی، دام سبک، لرستان، نیاز آب و خوراک
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  مقدمه 
خشکســالی از ديرباز به عنوان يک بــالی طبیعی و پديده ای 
اجتناب ناپذير در بیشتر کشــورها، به ويژه کشورهای واقع در 
مناطق گرم وخشک رخ داده و اکنون نیز ادامه دارد. مطالعات و 
بررسی های انجام شده، نشان می دهد که بسیاری از کشورهای 
منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا همچنین کشور ايران، با توجه 
به وضعیت جغرافیايــی و اقلیمی خود، از لحاظ تأمین آب در 
وضعیت مناســبی قرار ندارند و اين امــر بیانگر وقوع احتمال 
خشکســالی های بیشتر نسبت به گذشته است. بديهی است، 
در صورت عدم اعمال مديريت های فنی کارآمد و راهبرد های 
مناسب، عالوه بر هدررفت منابع موجود و تشديد اثرات مخرب 
خشکســالی، زمینه برای بروز خشکسالی های بعدی به شکل 

فزاينده ای فراهم می شود )لشنی زند و خرمیان، 1380(.
   پديده خشکســالی، عالوه بر ابعاد زيســت محیطی، دارای 
پیامدهای مخرب بســیار بر روی بخش کشاورزی و زيربخش 
های مختلــف آن اســت. در اين بین، اين پديــده به صورت 
مستقیم و غیر مســتقیم بر دامپروری اثر می گذارد. حیوانات 
معمــوالً از کمبود آب و نیز هوای گرم مــداوم، رنج می برند. 
اثرات مستقیم عمده خشکسالی با کمبود علوفه و تأثیر آن بر 
سالمت حیوانات، ظاهر می شود که اين امر اثر قابل توجهی بر 
تولیدمثل حیوانات و ارزش اقتصادی کل دامداری دارد. با بروز 
خشکسالی و خشک شدن رودخانه ها، زيستگاه طبیعی دام  هم 
از بین می رود که جايگزين کردن آن، مشکل است )گلستانی 
و مرتضوی زاده، 1388(. اين موضوع در مطالعات مختلف هم، 
مورد بررســی و تايید قرار گرفته اســت. به طور مثال، يزداني 
و حق شــنو )1386( در مطالعه خود، مديريت خشکسالي را 
بررســی و راهکارهايي براي مقابله بــا آن ارائه کرده اند. نتايج 
اين بررسي نشــان داد که خشکسالي، زيان هايی جبران ناپذير 
بر بخش کشاورزي و تولیدات دامي وارد می کند. از مهم ترين 
آثار زيان بار خشکسالی در صنعت دام، افزايش میزان بیکاری 
و مهاجرت عشاير و روستايیان به شهرها است )سالم، 1387(.  
   هرچند بر اثر خشکســالي، امکان کشت و تهیه علوفه مورد 

نیاز برای دامداري صنعتي نیز با مشــکالتی مواجه می شود، 
اما از آنجايی که بیشــترين تأثیر خشکسالی در مراتع طبیعی 
نمــود پیدا می کند، بنابراين تأثیر آن بر دامداری ســنتی که 
به شــکل عمده، وابســته به مراتع بهاره و تابستانی است، در 
مقايسه با دامداری صنعتی بیشتر می باشد. بر اثر خشکسالي، 
ظرفیت تولید علوفه مرتعــي کاهش يافته و گیاهان خاردار و 
گوشــتی، بدخوراک و يا حتي غیرخــوراک جايگزين گیاهان 
خوش خوراک می شوند. عالوه بر اين، خشکسالی کیفیت علوفه 
قابل دســترس را نیز کاهش می دهد )گلســتانی و مرتضوی 
زاده، 1388(. بیمار شدن دام ها در اثر آلودگی گیاهان مراتع به 
آفت ها و بیماری ها، ضعف سیستم ايمنی و بروز بیماری های 
متابولیکی، انجام نشــدن جفت گیری مناسب، نازايی دام ها يا 
وقوع ســقط جنین در دام، نامرغوب شدن پشم، مو، پوست و 
گوشــت دام  به علت الغری مفرط، کاهش توان شــیردهی و 
غیراقتصادی شــدن نگهداری دام و افزايش خطر ابتالی دام ها 
بــه انواع عفونت ها و بیماری ها، ازجمله پیامدهای منفی ديگر 
خشکسالی در صنعت دام است )استقامت و علی پور، 1388(. 
   از آنجا که بیش از نیمی از جمعیت استان لرستان روستايی 
هستند، دامداری در اين اســتان يکی از راه های اصلی کسب 
درآمد خانوارها و جزء شــغل های پررونق اســت. تولید بیش 
از 140هزارتن فرآورده خام دامی در ســال، توســط بیش از 
حدود 3/5 میلیــون واحد دامی، بیانگــر اهمیت اين صنعت 
در اســتان اســت. افزايش تعداد دام طی سال های گذشته در 
شرايط محدوديت مراتع قشالق و خشکسالی های طـــوالني، 
موجب کاهش توان تولیدی و درنتیجه، کاهش توان اقتصادي 
خانواده ها شــده و از عوامل مهم مهاجرت بوده است )معاونت 

بهبود تولیدات دامی استان لرستان، 1397(.
   با توجه به مطالب ياد شــده، ســازگاری دامداران با شرايط 
خشکسالی و بهره برداری بهینه از منابع موجود، امری ضروری 
است که ضمن حفظ ظرفیت تولیدی بخش دامپروری استان، 
سبب حفظ معیشت پايدار آنها و جلوگیری از بروز پیامدهای 

ناگوار مانند مهاجرت خواهد شد.
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بر اين اساس، با توجه به اهمیت موضوع، هدف از اين مطالعه، 
تعیین میزان احتیاج دام های سبک )گوسفند و بز( به مصرف 
آب و خوراک در دوران خشکسالی در استان لرستان، بر اساس 

جدول های استاندارد احتیاجات غذايی بود.

مواد و روش ها     
نیازهای غذايی گوسفند و بز با استفاده از جدول های احتیاجات 
غذايی دام های کوچک پیشــنهاد شــده توسط انجمن ملی 
تحقیقات )2007( برآورد شد. کلیه ارقام ارايه شده با توجه به 
شرايط نگهداری و پرورش گوسفند و بز ايرانی از جمله میزان 
يا طول مسیر راهپیمايی، زاويه شیب مسیر، سرباال و سرپائینی 
بودن شیب، میانگین میزان راهپیمايی در هر نوع شیب و ساير 
فعالیت های دام، همچنین کمیت علوفه قابل دسترس برای دام، 
بر اســاس روش برون يابی  برآورد شد. بر اساس برآورد انجام 
شــده، در حالت های فیزيولوژيکی نگهداری و آبستنی ماده ها، 
نگهداری نرها، دوره های رشــد بره ها و شیشک های نر و ماده، 
احتیاجات غذايی گله، صرفاً توسط منابعی مانند علوفه مراتع، 
پیش چرهــا و پس چرها و غیره تأمین می شــود و نیازی به 
جیره های دستی نیست، در حالی که برای دوره های فالشینگ 
میش ها و قوچ ها، شــیردهی میش ها، پرواربندی بره های نر و 
ماده و دوره شیرخوارگی بره های نر و ماده، استفاده از جیره های 

دستی به عنوان خوراک مکمل پیشنهاد شد. 
   میزان خوراک مکمل برآوردشــده برای فالشــینگ میش و 
قوچ، شیردهی میش ها، شیرخوارگی بره ها و پرواربندی بره های 
نر و ماده به ترتیب بر اســاس 25، 30، 80 و 100 درصد کل 

نیاز غذايی محاسبه  شد )دفتر بهبود تولیدات دامی، 1381(. 
در مورد بز، احتیاجات غذايی معادل %80 درصد گوســفند و 
خوراک مکمل فقط برای دوره شیردهی ماده بزها  محاسبه شد 
؛ بنابراين تنها %30 از کل نیاز ماده بزهای شــیرده محاســبه 
 شــد)%30 × %80 × نیاز شــیردهی میش(. دوره شــیردهی 
گوســفند، 130روز در نظر گرفته  شــد که در حدود %80 آن 

شامل دوره شیردهی فعال )105 روز( بود و %20 انتهای دوره 
)25 روز( با استفاده از خوراک دوره نگهداری، موجب خشکی 

میش ها می شد)دفتر پرورش و بهبود تولیدات دامی، 1381(.

نتایج و بحث       
در جدول )1( تعداد دام های ســبک )گوســفند و بز( استان 
لرستان در سال 1396 ارائه شده است. بررسی ها نشان داد که 
میزان نیاز سالیانه آب مصرفی میش ها و بزهای مولد در دوران 
خشکســالی به ترتیب 4517/3 و 1990/8 هزارمترمکعب می 
باشد. بر اين اساس، کل نیاز سالیانه گوسفند و بز به همراه بره و 
بزغاله به ترتیب 9034/6 و 3980/5 هزارمترمکعب بوده است. 
در بحران خشکســالی، هم علوفه موردنیاز دام ها به-خصوص 
انــواع آزادچر و کوچ رو از نظر کمیــت و کیفیت کاهش می 
يابد و هم تامین آب مورد نیاز آن ها با مشــکل مواجه می شود. 
نیاز ســالیانه کل خوراک شــامل علوفه و کنسانتره در مواقع 
خشکســالی برای میش ها و بزهای مولد، به ترتیب 1128/2 
و 575/3 هزار تن بوده اســت. بر اين اساس، نیاز کل سالیانه 
خوراک شــامل علوفه و کنســانتره در مواقع خشکسالی برای 
کل دام استان )گوسفند و بز به همراه بره و بزغاله( به-ترتیب 

2704/4 و 1150/7 هزارتن بوده است )جدول 2(.   
   بر اساس نتايج ارائه شده در جدول )2(، گوسفند و بره سالیانه 
در مواقع خشکســالی به 398/5هزارتن يونجه، 199/3هزارتن 
ذرت علوفــه ای، 395/9هزارتــن کاه و کلش،199/3هزارتن 
پس چر مــزارع و 196/6هزارتن علوفه مراتع و نیز بز و بزغاله 
بــه 390/8هزارتن يونجــه، 195/4هزارتــن ذرت علوفه ای، 
97/5هزارتــن کاه و کلــش، 48/8هزارتــن پس چــر مزارع، 
53هزارتن علوفه مراتع و 38هزارتن علوفه جنگلی نیاز دارند. 
در زمینه نیاز به منابع کنسانتره ای جیره در مواقع خشکسالی 
نیز میزان جو مورد نیاز سالیانه گوسفند و بز به ترتیب 272/3 
و 133/5هزارتــن و افزودنی های مغذی و غیرمغذی به ترتیب 

27/2 و 13/32هزارتن بوده است )جدول 2(.

1 - Extrapolation

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
... ...

دوره اول-  شماره 2 -  پاییز و زمستان  ۱۳۹۹ - شماره  پیاپی ) 2 ( مجله رتویجی علوهف و خوراک     دام



7

جدول 1- تعداد دام سبک در شهرستان های استان لرستان  به همراه میزان گوشت و شیر تولیدی )تن( در سال 1396 

بز و بزغاله گوسفند و بره
شهرستان

واحد دامی راس تولید 
شیر تولید گوشت واحد دامی رأس تولید 

شیر
تولید

 گوشت

25880 34507 524 169 177385 177385 734 853 ازنا

194119 258825 3929 1266 343449 343449 1422 1651 الیگودرز

5545 7393 112 36 159663 159663 661 767 بروجرد

155984 207978 3157 1017 301507 301507 1248 1449 پلدختر

9648 12864 195 63 33810 33810 140 162 چغابل

227346 303128 4601 1482 523595 523595 2168 2516 خرم آباد

43336 57781 877 283 289624 289624 1199 1392 دلفان

37604 50139 761 245 117338 117338 486 564 دورود

86399 107199 1627 524 156013 156013 646 750 دوره چگنی

55860 74480 1131 364 178622 178622 739 858 سلسله

74453 99271 1507 485 194241 194241 804 934 کوهدشت

910173 1213564 18422 5934 2475245 2475245 10248 11896 کل استان
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جدول 2- احتیاجات خوراک و آب مصرفی جمعیت دام استان لرستان در سال 1396 )واحدها: هزارمترمکعب/ هزارتن(

             نیازگوسفند و بره                                   نیاز بز و بزغاله
عنوان نهاده

بز و بزغاله بز مولد گوسفند و بره گوسفند مولد

3980/5 1990/2 9034/6 4517/3 آب )هزار مترمکعب( آب شرب

390/8 195/4 398/5 199/3 يونجه

علوفه
غالب

مصرفی

195/4 97/7 398/5 199/3 ذرت علوفه ای

97/5 48/8 395/9 198 کاه وکلش

48 24/4 199/3 99/7 پس چر مزارع
53 26/5 6/196 98/3 علوفه مراتع

38 19 0 0 علوفه جنگل ها

133/5 66/7 272/3 136/1 جو

منابع

کنسانتره ای

66/7 33/4 136/1 68/1 ذرت

34 17 69/3 34/7 گندم دامی

26/7 13/3 507/4 27/2 کنجاله ها

49/8 24/9 101/5 50/7 سبوس گندم
13/3 6/7 27/2 13/6 افزودنی های مغذی و 

غیرمغذی
3/2 1/6 6/7 3/3 ساير

1150/7 575/3 2709/4 1128/2 جمع کل

در بررســی تأثیر خشکســالي بر وضعیت دام استان لرستان، 
مشخص شــد که تعداد دام سبک )گوســفند و بز( با وجود 
تخريب مراتع و خشکســالی های پیاپي، سه برابر شده است. 
خشکسالی های طوالني موجب کاهش توان تولید و درنتیجه، 
کاهش توان اقتصادي خانواده ها شده است و با تأثیر بر زندگی 

عشــاير و روســتايیان اســتان و دام های آن ها، باعث بروز 
مشــکالتی در زمینه تأمین آب و علوفــه، کاهش طول دوره 
چرا، عدم پراکنش مناسب دام در سطح مرتع، فروش دام زايا 
و بره های کم وزن، عرضه انبوه به بازار و افت قیمت دام، ترک 
زندگی عشايری، کاهش تولید گوشت قرمز و کوچ زود هنگام 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 عشاير شده است )باقری و همکاران، 1391(. 
   عوارض ســوءتغذيه و کمبود مــواد مغذی جیره به صورت 
اختــالالت متابولیکــی به ويژه در دوره رشــد، بــارداری و 
شــیرواری، همچنین اســترس ناشی از ســوءتغذيه و گرما؛ 
گوسفند و بز منطقه را به طرف بیماری های عفونی، قارچی و 
انگلی ســوق می دهد و عوارض آن به صورت کمبود پروتئین 
و ناتوانی دســتگاه های عصبی، آندوکرينی و ايمنی، می تواند 
زمینه ســاز بروز انواع بیماری ها باشــد )نبی نژاد و همکاران، 
1388(. گوســفندان الغر توانايی پايیــن تری برای مقابله با 
انواع بیماری ها دارند لذا بیشتر دچار بیماری ها به-خصوص 
بیماری های انگلی می شــوند. در اثر کاهش پوشش گیاهی،  
گوســفندان در اثر بلعیدن و خوردن مقداری شــن و خاک 
دچار اختالالت گوارشی می شــوند که درنهايت موجب تلف 
شدن آن ها می شــود. گوســفندانی که دچار کاهش ايمنی 
هســتند مرگ ومیرشــان 20 تا 30 درصد بیشــتر است. به 
علت عدم تأمین نیاز غذايی، باروری در دام ســبک به میزان 
حدود %40 کاهش می يابد. همچنین میزان ســقط جنین و                     
مرده زايی افزايش يافته و نوزادان ضعیف بیشــتر در معرض 
ابتــال به بیماری قرار می گیرند )گلســتانی و مرتضوی زاده، 

.)1388
   در صــورت ادامه روند خشکســالی و عدم تناســب دام و 
مرتع و استفاده نادرست از مراتع استان لرستان، تولید علوفه 
روزبه روز کم تر از قبل خواهد شد. حتی اگر تولید مراتع ثابت 
بماند و کاهش پیدا نکند )که جای ترديد دارد(، زياد شــدن 
دام با وضعیت کنونی مراتع، جوابگوی نیاز دام ها نخواهد بود. 
ناگلر و همکاران )2007( عالوه بر کاهش گله و خريد اضافی 
علوفــه، راهبردهايــی مانند از شــیرگیری زودرس و فروش 
دام های جوان نگهداشــته شده را برای مقابله با کمبود علوفه 
در ارتباط با خشکسالی، ضروری می دانند. با رعايت ظرفیت 
مجاز دام، هر مرتع بیشترين تولید محصوالت دامی را خواهد 
داشت؛ اما در اثر زيادشدن تعداد دام، علوفه مرتع فقط برای 
جیره نگهداری دام ها کافی خواهد بود و تولید شیر و گوشت 
دام ها کم خواهد شــد. ادامه فشار به مراتع، هم باعث تخريب 

آنها  شده و هم سبب کم شدن و از بین رفتن دام خواهد شد.
   کاهــش کمیت و کیفیت علوفــه )اعم از پس چر و مراتع( 
و کنسانتره، موجب کاهش تولیدات دامی، کاهش تولیدمثل 
و کاهش وزن دام و به تبع آن ضعیف شــدن سیستم ايمنی 
دام و افزايش تلفات در اثر بیماری های دامی)شــاربن، آبله، 
بروسلوز(، سقط جنین و بیماری های انگلی می شود )نبی نژاد 
و همکاران، 1388(. ضعیف شــدن مراتع و کاهش علوفه در 
اثر خشکسالی، سبب ضعف و کمبود مواد غذايی در گوسفند 
و بز، کاهش رشد و غالب شدن عوامل عفونی بر آنها می شود، 
به ويژه آن که در شرايط گرما، تأمین آب قابل شرب دام دچار 
مشکل شده و متابولیسم باال می رود و در نتیجه نیاز به مواد 
غذايی به  ويژه عناصر کمیــاب و ويتامین ها افزايش می يابد. 
انواع احشــام مانند گوسفند و بز )پرواری و داشتی يا شیری( 
برای رشــد و نمو به آب و علوفه کافی و مناســب نیاز دارند 
)فروغ عامری، 1379(. کاهش جمعیت دام ســبک استان به 
میزان %20 و عــدم تحقق پیش بینی افزايش جمعیت دامی 
در چندســال اخیر، از آثار سوء خشکســالی در صنعت دام 

استان بود. 
اگر رونــد بارندگی خوب  بود، انتظــار می رفت جمعیت دام 
سبک حداقل %25 افزايش داشته باشد که نه تنها اين انتظار 
محقق نشد، بلکه %20 از جمعیت دام سبک نیز کاسته شد. 

نتیجه اين موضوع، افزايش میزان بیکاری است.

- توصیــه می شــود بــرای مقابلــه با اثرات ســوء 
خشکسالی بر جمعیت دامی اســتان، میزان علوفه و 
کنســانتره مورد نیاز برآورد شــده و حداقل نیمی از 
خوراک پیش بینی شــده دام ها، تهیه شــود؛ عالوه بر 
ايــن، تهیه انواع نهاده های دامی از قبیل واکســن ها، 
داروهــای آنتی بیوتیــک و تقويتی، شــربت و قرص 
ضــد انگل، همچنین تهیه مکمل هــای درمانی دامی 
برای مراقبت هــای فعال و غیرفعــال در مقابل بروز 

بیماری های میکروبی و متابولیکی، ضروری است.

    برآورد نیاز آب و خوراک دام های سبک )گوسفند و بز(  در دوران خشکسالی در استان لرستان- بهروز، یاراحمدی

توصیه ترویجی

-

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
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